
Dagordning till stämman 17 februari 2009 
 

1.    Mötets öppnande 
2.    Val av ordförande för stämman 
3.  Anmälan av sekreterare  
4.    Förteckning över närvarande medlemmar 
5.    Fastställande av dagordning 
6.    Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
7.    Fråga om kallelse behörigen skett 
8.    Motioner/anmälda frågor 

 Olika portkod till portarna på Vickergatan 
 Se över lägenhetens elförbrukning 
 Permanenta trapphusventilationen 
 Gör tillägg till kontrakt med verksamheter under 
 Nya stadgar – första beslutet    

9.    Styrelsens årsredovisning 
10.    Revisorernas berättelse 
11.    Fastställande av resultat- och balansräkning 
12.    Beslut i anledning av föreningens resultat  
13.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
14.    Fråga om arvode 
15.    Val av styrelseledamöter och suppleanter 
16.    Val av revisor och revisorsuppleant 
17.    Val av valberedning 
18.  Val av ombud till HSB 
19.  Övriga frågor – ordet är fritt 
20.  Avslutning 

 

Information från styrelsen i Brf.Axet                    nr 
120 
              Januari 2009 

 
Kallelse till Årsstämma 

 
Härmed kallas Du till 

Brf.Axets föreningsstämma 
Tisdagen den 17 februari 2009 

Kl. 19.00 
Tilltugg, dryck m.m. serveras från 18.30 
i Eriksdalsskolans Östra matsal 

 
Gå in genom skolans entré mot bollplanen som kommer att vara 
upplåst. Därefter är det skyltat till stämman. 
 
Det är viktigt att Du kommer. Det är mycket att ta ställning till. 
 



Lennart prickar av 
Vid ingången till stämman prickar Lennart av Dig och Du får ett 
röstkort samt alla papper du behöver. 
 

Vilka frågor behandlas? 
På stämman behandlas vad som hänt i Axet, resultatet från förra  
året, val till styrelsen, revisor och valberedningen samt tre 
motioner från medlemmar och en fråga som styrelsen tar upp. 
 

Tag med årsredovisningen 
Tag gärna med årsredovisningen som delades ut i december. 
Annars får Du en ny på stämman. 
 

Motionen som behandlas 
Olika portkod till portarna på Vickergatan!! 
Har vid 2 tillfällen under hösten 2008 vaknat, kl.04.00, av att 
någon från närliggande port försökt att ta sig in i min lägenhet. 
Mycket obehagligt!!! Har mejlat till styrelsen men ej fått svar – 
dålig stil!!   
 
Se över elförbrukningen 
”Det fusk som pågår”! Det är högre kWh på en månad än 
Fortum hade på kvartalet (3 mån). Jag gör av med så lite ström 
eftersom jag är ensam och brukar bara 1 rum . Jag har alla 
räkningar från Fortum kvar så det går att kolla. Så nu får 
vicevärden ändra uppfattning ”Per-Olof Östlund” ändra sig om 
beskyllning med obehag han har haft från mig. 
 
Permanenta ventilationen av trapphus där fönster saknas 
Värmen är hög sommartid. Överskottsvärmen bör ventileras ut 
genom evakueringsluckorna. Öppningstid föreslås 1/6-1/9 varje 
år. 
Att göra tillägg i lägenhetskontraktet för berörda lägenheter 

Att viss verksamhet finns under dessa lägenhenheter. Tvättstuga.  
Tejan. Bastu. Hobby. Vävstuga. Hyresrummen. Grovsoprum. 
Kanske skulle det vara bra för Axet i framtiden. Jag antar att 
ovan nämnda har funnits sedan Axets start och att dessa bevaras 
till midsommar också. 
 

Fråga från styrelsen som behandlas 
Nya stadgar – första beslutet 
Brf.Axets stadgar har alltid varit lika som HSB:s mönsterstadgar. 
Nu har HSB:s mönsterstadgar ändrats, varför styrelsen föreslår 
att även Brf.Axets stadgar ändras. De föreslagna stadgarna är 
tydligare än de nuvarande, inte minst vad gäller uppdelningen av 
ansvaret mellan medlem och förening för underhåll och 
reparationer (§ 26). De är också anpassade efter ändringar som 
har skett i bostadsrättslagen (1991:614). 
 
De gamla stadgarna, och styrelsens förslag till nya stadgar samt 
en förklarande text, delas ut samtidigt som denna kallelse. 
 
För att stadgarna ska ändras krävs beslut med enkel majoritet på 
två efter varandra följande stämmor. Styrelsen föreslår alltså att 
föreningsstämman antar de nya stadgarna i ett första beslut. 
Även om stämman antar stadgarna kommer de dock inte att börja 
gälla förrän de antagits av ytterligare en föreningsstämma. 
 

Kontakta valberedningen 
Är Du intresserad av att vara med i styrelsen m.m., kontakta 
valberedningen som består av Olav Heinmets (tel. 643 12 69), 
Thomas Nordén och Anna Hedelius. Det behövs fler goda 
krafter!! 

Vi ses på stämman!!!!! 
 


